|6

תוכן עניינים

פרק ד — 55
כל 'כישלון' הוא הזדמנות נאה
לעשות טוב יותר בפעם הבאה

התחלה — 9

פרק ה — 67
מכונית חדישה חשובה לשכן,

פרק א — 11

האם היא לך חשובה גם כן?

אבל יוני ,פראייר הוא לא,
ממתי הוא מקשיב לאביו או אמו

פרק ו — 79
איזהו חכם?

פרק ב — 25

הלומד מכל אדם

הצלחה לא מובטחת לאורך זמן —
אמש החלפתי דיבור עם המן

פרק ז — 89
חשובה הדרך בה תרצה לחיות

פרק ג — 39

אף יותר ממה שתרצה להיות

גם נקי כפיים ובר לבב
עלול לראותך כמובן מאליו

פרידה זמנית — 112

|9

|8

*

אין כמו יוני ,המנכ"ל הנודע,

האקדמיה שוזרת כתרים לראשו,

הכול מביטים בו בקנאה ובחמדה.

כדוגמה ומופת למנהלים בדורו.

את השוק החברה מובילה בגדול,

אך יוני נותר צנוע ,ענו.

המניה מטפסת ,ולא מאתמול.

אינו מסתחרר ,נחבא אל כליו.

הוא עצמו זוכה לברכות ו ְִקילּוס*,

בהמשך ננסה לגלות ְלָך וגם ָלְך,

היתרה בבנק דרך קבע בפלוס.

איך יוני הפך למנכ"ל כה מוצלח.

התקשורת מלאה ַה ֵלל וגם שבח,

הּכ ְבׁשֹון*
נמתיק עמכם סוד ,נחשוף ִ

הבעלים מחייכים מול שורת הרווח.

בשני חלקים ,בידיכם הראשון.

ִקילּוס — שבח.

*

ִּכ ְבׁשֹון — מסתורין (הביטוי המקורי :כבשונו של עולם).

| 10

פרק א

אבל יוני ,פראייר הוא לא,
ממתי הוא מקשיב לאביו או אמו
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לא היה זה דבר מובן מאליו;
בעבר ,יוני רצה רק מרחב.
לא מסגרת וגם לא גבולות,
יוני רצה בעיקר לבלות.
אמרה מורתו“ :פוטנציאל רב יש לילד
אך בכך אין די כדי להצליח ַּב ֶח ֶלד*.
אין די בקיומן של פיקחות וחכמה,
יש גם לדעת להפעילן בתבונה".
חלפו להן שנות הלימוד במהירות,
יוני זכה בתעודת הבגרות.
ַאפ ָתן את בית הספר ניהל,
מנהל ְש ְ
ליוני לא נתן הישגיו לקלקל.

*

ֶח ֶלד — עולם.
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עתה ָט ְר ָדה את מוחו מחשבה:
מה בדיוק יעשה בצבא?
לא עתודה אקדמית* ,גם לא תלפיות* -
ציוני הבגרות צמצמו ציפיות.
יוני בחר להיות מעשי;
אין לו עניין בתחתית ,לא חשוב לו השיא.
יעביר השירות הצבאי בשלום,
יניח דעת מי שהביאוהו ֲהלֹום*.
הוא החליט:
ישמש כפקיד.

*
*
*

עתודה אקדמית — מסלול לימודים המשולב בשירות צבאי.
תלפיות — מסלול של הכשרה עילית בצה"ל.
מי שהביאוהו עד ֲהלֹום — ההורים (ביטוי רווח בדרשות בר-מצווה).
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יוני מהצבא השתחרר.
מה יעשה? מיד נברר.
ַאנ ִדים*?
לימודים ,עבודה או טראק* ָּב ְ
אבא שומע ,פרצופו מאדים.
“מה אנדים מי אנדים ,קודם תחליט
בשביל מה אתה חי ,מה התכלית.
לראשונה אתה נמצא ברשות עצמך;
לא עוד גן ,לא בית ספר וגם לא צבא.
ְק ַבע לך מטרות ויעדים להגשים,
ואז תוכל גם לטייל באנדים".

*
*

טראק — מסע ,טיול רגלי ארוך (מאנגלית).
ַאנְ ִדים — שמה של שרשרת הרים עצומה בדרום אמריקה.
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אבל יוני ,פראייר הוא לא,
ממתי הוא מקשיב לאביו או אמו.
הוא החליט לחפש עבודה ודירה,
כך יהיה עצמאי וגם יחסוך למסע.
עד תום השנה יצבור די כסף בבנק
לכרטיס טיסה וקצת מזומן בארנק.
יוני בחן מספר עבודות:
מלצר ומוקדן בשירות לקוחות,
שליח של פיצה ,עוזר של ירקן,
מוכר תכשיטים של אמן ַע ְב ְד ָקן*.

*

ַע ְב ְד ָקן — בעל זקן עבות.
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“עזוב שטויות" ,אמרה לו אמו,
“לך ללמוד והמשך לגור פה".
אבל יוני לא היה מעוניין להקשיב;
רק דעתו ,אותה הוא החשיב.

הקורא הנבון הבין זה מכבר
כי לדירה עם שותף יוני ָע ַקר.
הוא מצא עבודה ראויה כמלצר;
קיבל ְת ָש ִרים ,בנוסף לשכר.
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לאחר כשנה הושלמה תכניתו.
דעתו נחה ,גם תפח לו כיסו.
לקיטֹו*
הוא רכש כרטיס טיסה ִ
ולשם הפליגו ,הוא ועידו.
(הנה כך ,מן הסתם ,מתברר
כי לחו"ל יוני טס עם חבר).

*

ִקיטֹו — בירת אקוודור.

